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Brno, 29. září – Sv. Michaela archanděla 
Drazí věřící, 
měsíc září byl pro nás požehnaným měsícem mimořádných milostí pro náš 
apoštolát i pro celé Kněžské bratrstvo sv. Pia X. a důstojnou součástí oslav 
padesátého výročí jeho založení. 
11. září dorazil na Pstruží Msgr. Bernard Fellay, aby konsekroval kostel 
sv. Barbory a všech panen mučednic. Liturgické obřady začaly již téhož dne 
večer a pokračovaly vlastní konsekrací kostela a třech oltářů 12. září. 
13. září v neděli pak Jeho Excelence udělila svátost biřmování více než 
dvaceti biřmovancům. 
Jak někteří poznamenali, nový kostel je „ženský kostel“, jsou tam samé 
světice. Je to skutečně ikonografický záměr zobrazit úlohu žen v dějinách 
spásy a připomenout, že sice Eva svedla k prvotnímu hříchu Adama, ale 
byly to opět ženy, které v jednotě s Kristem výrazně přispěly k obnově 
v milosti. Vůdčím obrazem je oltářní obraz, v kterém vzájemně prostupují 
dvě události – předobrazné vyjití proroka Jonáše z velryby a naplnění 
prorockého obrazu v Kristu vyvádějícím ze chřtánu smrti duše 
starozákonních svatých, v popředí s prarodiči lidstva Adamem a Evou. Toto 
vítězství Kristovo bylo zaslouženo utrpením a smrtí kříže – spodní 
ikonografický cyklus v lodi kostela je křížová cesta, kde Panna Maria – 
nová Eva – provází svého Syna v tomto utrpení a smrti. Se čtrnácti 
zastaveními křížové cesty koresponduje 14 obrazů horního cyklu „Panen 
mučednic“ z různých období života Církve, které se v následování svého 
nebeského Ženicha v panenství a mučednictví s utrpením Páně 
nejdokonaleji sjednotily. Oba cykly spojuje obraz hlavní patronky kostela 
sv. Barbory.  
Po pravé straně hlavního oltáře je oltář zasvěcen ženské podobě „lotra po 
pravici“, kající Maří Magdaléně, která se stejně jako sv. Dismas posvětila 
v pokání v jednotě s trpícím Kristem, když stála pod křížem. Kající svatá 
Magdaléna není oblečena ani renesančně, ani barokně, ale současně, 
odkládá své ozdoby a šperky a padá na kolena před Ukřižovaným. Tím 
vyjadřuje, že pokání není věc minulá, vhodná pro renesančního či barokního 
člověka, není to romantika minulosti, jak o pokání ráda smýšlí koncilní víra, 
nýbrž velmi aktuální a současná, jak volá do našich časů i anděl v zatím 
poslední zveřejněné části fatimského poselství: „Pokání, pokání, pokání!“ 
Levý boční oltář je zasvěcen Stětí sv. Jana Křtitele, na jehož hlavu povýšeně 
cynicky shlíží nekající Salome – „lotr po levici“ ženského světa. Nejen padlí 
muži, ale i padlé ženy dokáží být chladnokrevně kruté. Zlo bylo sice obětí 
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kříže přemoženo, ale na zemi, a to i v životě Církve, zůstane do konce světa 
přítomno. 
Kostel je součástí Domu sv. Prokopa a vznikl proměnou, s nadsázkou 
můžeme říci „přepodstatněním“, tanečního sálu. Ostatní části Domu 
sv. Prokopa poskytují zázemí k občerstvení, setkávání a přednáškám. 
Dne 24. září se stal švýcarský Ecône i přes problémy s cestováním 
vzhledem k epidemiologickým opatřením cílem pouti více než čtvrtiny 

členů Kněžského bratrstva 
sv. Pia X., mezi nimi bylo 
i všech pět českých kněží a tři 
čeští bohoslovci. V Ecône byl 
totiž z rozhodnutí našeho 
generála P. Davide Pagliaraniho 
přenesen Msgr. Marcel Lefebvre 
z pohřební krypty semináře do 
krypty nového kostela, kde 
spočívá v kamenné tumbě, jež 
bude zdobena jeho reliéfem. 

Tato krypta bude, stejně jako dříve krypta pohřební, přístupna věřícím. 
Důstojné a velmi působivé ceremonie se na požádání generála zhostil Msgr. 
Bernard Fellay. Po pontifikální mši svaté ke cti Panny Marie a Te Deum byl 
Msgr. Lefebvre ceremoniálně v černých ornátech v průvodu svých kněží a 
bohoslovců přenesen za zpěvu žalmů a gregoriánských zpěvů a uložen na 
nové místo odpočinku. Černou barvu žádá Církev pro ty, kdo ještě nebyli 
pozdviženi k úctě oltáře. Dubová rakev, v níž ostatky našeho zakladatele 
spočívají, je zcela neporušená a otevřena nebyla. 
 

4 
 

Na prvního listopadu, vlastní výročí založení Kněžského bratrstva 
sv. Pia X., nepřipravujeme nějakou zvláštní mimořádnou oslavu, ale 
vzpomeňme v tento den při mši sv. s vděčností v modlitbě na našeho 
zakladatele, na všechny, kteří nás předešli na věčnost, a prosme o věrnost 
plnosti katolické víry a uchování si zdravého rozumu v době, kdy se obého 
jak v Církvi, tak ve společnosti nedostává. 

 
S kněžským požehnáním 

 
P. Tomáš Stritzko FSSPX 

 
 
 
 
 

Zpráva o jednání brněnského děkana FSSPX 
s generálním sekretářem ČBK 

 
 
Ve středu dne 2. září 2020 se na sekretariátu České biskupské konference 
(ČBK) v Praze na základě předchozího pozvání generálního sekretáře 
ČBK P. Ing. ThLic. Stanislava Přibyla, Th. D., CSsR, pověřeného 
předsedou ČBK Msgr. Janem Graubnerem, uskutečnilo setkání 
jmenovaného generálního sekretáře ČBK s brněnským děkanem 
P. Tomášem Stritzkem FSSPX k projednání otázky možnosti využití 
papežského zmocnění českými biskupy poskytnout řádnou jurisdikci 
kněžím Kněžského bratrstva sv. Pia X. v České republice k asistenci při 
uzavírání sňatků věřících našeho Kněžského bratrstva. P. Tomáše 
Stritzka na jednání doprovázel P. Mgr. Aleš Hakl FSSPX; P. Přibyl 
k jednání přizval soudního vikáře (oficiála) a předsedu Metropolitního 
církevního soudu Arcidiecéze pražské P. JCLic. Mgr. Ondřeje Pávka. 
Přibližně hodinový rozhovor, který byl zároveň prvním kontaktem 
FSSPX s ČBK skrze jejího generálního sekretáře, proběhl ve vstřícné 
atmosféře. Obě strany vyjádřily přání v dalších kontaktech pokračovat. 
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Pro Krále není místo 
50. výročí založení FSSPX 

 

P. Stefan Frey FSSPX 
 

(úvodník časopisu Mitteilungsblatt – Distrikt Österreich, 
č. 501/říjen 2020) 

 
Milí v ěřící! 
 
oficiální oslava jubilea Kněžského bratrstva sv. Pia X. u příležitosti 
50 let jeho existence se bude konat v Lurdech na svátek Krista Krále. 
Toto datum bylo vybráno záměrně. „Kristus musí kralovat!“ – Tento 
výrok svatého Pavla byl pro arcibiskupa Lefebvra ukazatelem a hybnou 
silou jeho celoživotního neúnavného působení jako misionáře, biskupa 
a generálního představeného. Nežil pro nic jiného než pro Krále králů 
a pro jeho velebné království na zemi, tj. Církev. Vlastně je to 
samozřejmost pro každého katolíka. Vždyť každý člověk je povolán, aby 
vstoupil do království našeho Spasitele, pracovat na jeho šíření a tak si 
zasloužit korunu věčného života. Kdo Krista vědomě ignoruje, ztrácí 
Bohem daný cíl svého bytí a bohužel je navěky zatracen. „Kdo neuvěří, 
bude zavržen,“ znějí jasná Ježíšova slova. Apoštolové a jejich nástupci 
byli posláni do světa právě proto, aby zřídili ve všech národech laskavou 
vládu Ježíšovu, která jedině může zajistit lidem mír, blahobyt a věčný 
život. 
 
Sesazení z trůnu 
To, že se oficiální zodpovědní činitelé Církve jednoho dne odvážili tvrdit 
opak, dokonce zašli tak daleko, že koncilním dekretem prohlásili 
ukončení vlády Krista na zemi, byla pro arcibiskupa Lefebvra 
nejdramatičtější událost 20. století, horší než obě světové války. 
Založením našeho Kněžského bratrstva chtěl v nejvyšší možné míře 
dosáhnout opětné Kristovy intronizace; nová generace kněží a řeholních 
osob, prodchnutá misionářskou láskou, měla činit a obětovat vše pro to, 
aby dále plnila „zadušené“ poslání Církve. 
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Svátek Krista Krále nám každoročně připomíná tento nádherný, hrdinský 
úkol. Připomíná nám ale také strašnou smělost II. vatikánského koncilu 
upřít Králi králů moc vládnout nad národy. Prohlášení o náboženské 
svobodě Dignitatis humanae se skutečně rovná dekretu o sesazení 
z trůnu. Koncil odmítl stanovit rozdíl mezi pravým náboženstvím 
a falešnými kulty; všem náboženstvím musela být vymezena stejná práva 
a stát byl odsouzen k neutralitě, tj. k faktické bezbožnosti. Dekret 
o sesazení z trůnu byl potom také důsledně uveden do praxe. Na popud 
Vatikánu byly všechny dosud existující katolické státy nuceně 
laicizovány. Od té doby se vytváří dojem, jako kdyby Kristus, pravý 
Bůh, již neměl co mluvit do veřejného života a národní společenství již 
vůči Němu nemělo vůbec žádné povinnosti. Kristus byl degradován na 
krále „bezzemka“. 
 
Hlasatel Krále 
Proti takové „nepřekonatelné bezbožnosti“ arcibiskup Lefebvre jako 
neohrožený hlasatel věčného Krále protestoval a neúnavně hájil Kristova 
královská práva. Avšak nechtěli ho poslouchat. Jeho hlas se ztrácel 
v hluku probíhající destrukce. Dejme slovo jemu samému:  
„Jestliže stát už neuznává, že má zvláštní povinnost vůči pravému 
náboženství a pravému Bohu, obecné blaho občanské společnosti již není 
zaměřeno na nebeskou obec blažených a Boží obec na zemi, totiž Církev, 
ztrácí blahodárný a jedinečný vliv na veškerý veřejný život! Ať chceme, 
nebo ne, společenský život se utváří mimo pravdu, mimo Boží zákon. 
Společnost se stává ateistickou, nastává zánik společenské vlády našeho 
Pána Ježíše Krista. 
A právě toto Druhý vatikánský koncil způsobil, když Msgr. De Smedt, 
zpravodaj pro schéma o náboženské svobodě, třikrát prohlásil, že ‚stát 
není kompetentní autoritou k posuzování pravosti nebo nepravosti 
náboženství‘. Může být strašnější prohlášení, než že náš Pán už nemá 
právo vládnout, vládnout sám, nechat všechny občanské zákony 
prostoupit duchem evangelia?! Kolikrát jen Pius XII. odsoudil tento 
právní pozitivismus, který tvrdí, že se má oddělit právní řád od řádu 
mravního, protože právními termíny nedokážeme dost dobře vyjádřit 
rozdíl mezi pravým a falešným náboženstvím! (…) 
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Navíc je tu nepřekonatelná bezbožnost: koncil chtěl, aby stát, osvobozený 
od svých povinností vůči Bohu, od nynějška garantoval, aby se žádným 
náboženstvím ‚nebránilo svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení, 
pokud jde o uspořádání společnosti a o oživování veškeré lidské aktivity‘ 
(Dignitatis humanae, 4). Druhý vatikánský koncil tedy vyzývá našeho 
Pána, aby se na uspořádání a oživování společnosti podílel spolu 
s Lutherem, Mohamedem a Buddhou! Pravě to chtěl Jan Pavel II. 
uskutečnit v Assisi! Jak bezbožný a rouhavý nápad! Kdysi mělo spojení 
mezi Církví a katolickým státem za plod katolickou společnost, dokonalé 
uskutečnění společenské vlády našeho Pána Ježíše Krista. Dnes Církev 
Druhého vatikánského koncilu, provdaná za stát, jehož ateismus si sama 
přeje, plodí ze svého cizoložného spojení společnost pluralitní, Babylon 
náboženského zmatku, společnost nábožensky lhostejnou, což bylo 
předmětem veškerých tužeb svobodného zednářstva!“1 
 
Milí v ěřící, když svět (a oficiální Církev) tragickým způsobem vyhnal 
svého Krále, připravme Mu alespoň my trůn v našich srdcích a našich 
rodinách (např. slavnostním obřadem intronizace jeho Božského Srdce). 
Nesme Jeho sladké jho! Buďme rovněž jeho statečnými hlasateli! 
Snažme se ze všech sil o to, aby Jeho královská práva došla sluchu 
a uplatnění ve společnosti. Zůstaňme věrni svému poslání jakožto praví 
katolíci! Vítězství je jisté. Ve Fatimě nám bylo dáno neklamné zaslíbení: 
„Nejsvětější Srdce Ježíše a Panny Marie budou slavně vládnout.“2 
Budeme-li spolu s nimi bojovat, spolu s nimi také zvítězíme. „Kdo 
zvítězí, tomu dám seděti s sebou na trůně mém, jakož i já jsem zvítězil 
a posadil jsem se s Otcem svým na trůně jeho.“3 – Ať žije Kristus Král! 
 
S pozdravem a kněžským požehnáním 
Váš P. Stefan Frey 

                                                        
1 Marcel Lefebvre: Odňali mu královskou korunu. Brno (Dědictví Svatováclavské) 

2016, s. 193 a násl. 
2 Toto zaslíbení bylo dáno sestře Lucii samotným Kristem dne 19. 3. 1940 ve vztahu 

k obrácení Německa: „Německo se navrátí do Pánova ovčince; tento okamžik se 
blíží velmi pomalu, velmi obtížně, ale nakonec nastane a Nejsvětější Srdce Ježíše 
a Panny Marie tam potom budou slavně vládnout!“ 

3 Zjev. 3,21. 
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Křest tanečního sálu! 
Konsekrace kostela na Pstruží 

 

P. Markus Buchmaier FSSPX 
 

(převzato z časopisu Mitteilungsblatt – Distrikt Österreich, 
č. 501/říjen 2020) 

 
Nestává se každý den, ba ani každý rok, že je člověk pozván na 
konsekraci kostela. Právě v době, kdy se kostely vyprazdňují a přestavují 
se na domovy důchodců nebo dokonce na mešity, považujeme za velikou 
milost, když můžeme v rámci Kněžského bratrstva sv. Pia X. 
konsekrovat nový kostel. Konkrétně měli to štěstí katolíci na severní 
Moravě. Na Pstruží (poblíž místa, kde se střetávají hranice tří zemí: 
České republiky, Polska a Slovenska; 35 km jižně od Ostravy) koupil 

před několika lety náš český děkan 
P. Tomáš Stritzko pozemek 
s úmyslem postavit kostel a ve 
vzdálenější budoucnosti vybudovat 
priorát. Protože se některým 
protivníkům podařilo zabránit 
novostavbě kostela, byli jsme nuceni 
koupit hostinec, abychom v kostel 
proměnili hospodský taneční sál. 
Světící biskup Bernard Fellay 
přijíždí na konsekraci. V předvečer, 
tj. v pátek 11. září, světí Jeho 
Excelence gregoriánskou vodu, 
kterou světí sám biskup výlučně pro 
konsekraci kostela. Vedle soli se do 
ní přidává ještě víno a popel. 
Symbolika je velmi hluboká: 
Svěcená voda symbolizuje Krista. 
Solí se vyjadřuje Božství, neboť sůl 

je symbolem neporušenosti, stálosti. Víno je výrazem síly a radosti 
a popel znamená schopnost trpět, smrtelnost. 
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Následně jsou zapečetěny ostatky 
mučedníků. Při konsekraci oltáře 
totiž musí být do oltáře zazděny 
alespoň dva ostatky mučedníků. 
Biskup Fellay vysvětluje prostými 
slovy hluboký smysl tohoto 
církevního předpisu, který je starý 
více než 1700 let: Oltář je Kristus, na 
němž a skrze něhož se přináší oběť. 
Na kříži visel Kristus sám, ale na 
oltáři kostela již není sám. To je oběť 
Církve – mučedníci se vlastní smrtí 
pro Krista nejsilněji, nejreálněji 
sjednotili s Kristem na kříži. To je 
také vzor pro nás, abychom se spolu 
s Kristem a svatými obětovali 
přijetím kříže, který pro nás Bůh 
zvolil. 
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Pro nový kostel jsou připraveny tři oltáře. Hlavní oltář je zasvěcen svaté 
Barboře a všem svatým pannám mučednicím. Dva boční oltáře nesou 
titul sv. Jana Křtitele a sv. Maří Magdalény. Shromážděný klérus – 
přítomni jsou kromě představeného distriktu mimo jiné všichni čtyři 
rakouští a tři čeští seminaristé – pozoruje zvědavýma očima biskupa při 
pečetění tří relikviářů. 
Ctihodný obřad katolické Církve, který se organicky utvářel během 
staletí, přepokládá společnou recitaci matutina. Noční modlitba breviáře 
přítomné duchovně naladila na nadcházející slavnostní den. Místem 
pobytu biskupa a kléru je v první řadě kostel, chórová lavice, kde se slaví 
božská liturgie. Toto konání obrací dobrotivé Boží oko k zemi a působí, 
že Bůh je ochoten vylévat na Církev své milosti. 

Příštího rána očekávají všichni – klérus a asi 100 věřících – onu 
jedinečnou událost. V 10 hodin začíná čtyřhodinová ceremonie. Začíná 
takřka křest pohanské budovy. Biskup otevírá nebe pokropením budovy 
svěcenou vodou, konsekrací křižmem, okouřením kadidlem 
a samozřejmě doprovodnými modlitbami. Dává sestoupit Bohu Otci, 
Bohu Synu a Duchu Svatému z nebe na zem. Budova se přeměňuje 
v Krista, ve svaté místo! Neviditelné, tajemné se zviditelňuje vnějšími 
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úkony a modlitbami. Profánní prostor je proměněn v božskou budovu, 
v předsíň nebeského Jeruzaléma. Den konsekrace kostela je tedy dnem 
víry a naděje, dnem nadpřirozené radosti. 
Závěrem a vyvrcholením obřadu je svatá mešní oběť, která se slaví 
v nově konsekrovaném kostele v celé své nádheře a vznešenosti – jako 
pontifikální mše svatá. Soulad obřadu, varhan a scholy, tj. soulad úkonů, 
modlitby a zpěvu, propůjčují božské liturgii harmonii, kterou lze nalézt 
jedině ve ctihodném tradičním obřadu. 
Kéž nový Boží dům přitahuje duše z okolí a disponuje je pro Boží 
milost, aby se samy staly a zůstaly chrámem Ducha Svatého! 
 
 
 

Arcibiskup Viganò odpovídá na otázky 
katolického tisku 

 
Msgr. Carlo Maria Viganò zaslal redakci katolického časopisu 
„Catholic Family News“ dopis s odpovědí na důležité otázky, které ve 
svém článku formuloval přispěvatel tohoto časopisu Stephen Kokx, 
tohoto znění: 
 
Drahý pane Kokxi, 
s živým zájmem jsem si přečetl Váš článek „Questions for Viganò: His 
Excellency is Right about Vatican II, But What Does He Think Catholic 
Should Do Now“ [„Otázky pro Vigana: Jeho Excelence má pravdu 
o II. Vatikánu, ale co si myslí, že by nyní měli dělat katolíci?“], který byl 
zveřejněn v Catholic Family News dne 22. srpna. S radostí odpovídám na 
Vaše otázky, které se týkají záležitostí velmi důležitých pro věřící. 
Tážete se: „Jak by podle názoru arcibiskupa Vigana vypadalo 
‚odloučení‘ od koncilní církve?“ Odpovídám Vám jinou otázkou: „Co 
znamená odloučení od katolické Církve podle stoupenců koncilu?“ 
I když je jasné, že není možné žádné spojení s těmi, kteří hlásají falešné 
nauky koncilního ideologického manifestu, je třeba poznamenat, že 
z prosté skutečnosti, že někdo je pokřtěný a je živým údem Kristovy 
Církve, ještě nevyplývá příslušnost ke koncilnímu týmu; to platí 
především pro obyčejné věřící a také pro světské i řeholní duchovní, 
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kteří se z různých důvodů upřímně považují za katolíky a uznávají 
hierarchii. 
Co je naopak nutno vyjasnit, je pozice těch, kteří se prohlašují za 
katolíky, ale vyznávají nepravověrné nauky, které se rozšířily 
v posledních desetiletích, a to s vědomím, že představují odklon od 
dosavadního magisteria. V tomto případě je dovoleno pochybovat 
o jejich skutečném přilnutí ke katolické Církvi, v níž nicméně zastávají 
oficiální funkce, které jim propůjčují autoritu. Jedná se o nedovoleně 
uplatňovanou autoritu, jestliže je jejím cílem nutit věřící přijmout 
revoluci, která se prosazuje od koncilu. Jakmile byla vyjasněna tato 
otázka, je zřejmé, že to nejsou tradiční věřící – tj. věrní katolíci, jak řekl 
svatý Pius X. –, kdo musí opustit Církev, v níž mají plné právo zůstat a 
od níž by bylo nešťastné se odloučit, nýbrž spíše modernisté, kteří si 
uzurpují jméno katolíků, a sice právě proto, že jim jedině byrokratický 
prvek umožňuje, aby nebyli stavěni naroveň s příslušníky nějaké 
heretické sekty. Tento jejich nárok jim skutečně umožňuje předejít tomu, 
aby skončili mezi stovkami heretických hnutí, která v průběhu staletí 
věřila, že mohou reformovat Církev podle svých představ, přičemž 
upřednostňovali svou pýchu před pokorným zachováváním učení našeho 
Pána. Avšak jako není možné si nárokovat občanství v zemi, v níž 
dotyčný nezná místní jazyk, právo, víru a tradice, tak není možné, aby ti, 
kdo nesdílejí víru, morálku, liturgii a disciplínu katolické Církve, si 
mohli osobovat právo v ní zůstávat a dokonce vystupovat na hierarchické 
stupně. 
Proto nepodléhejme pokušení opustit – i když jsme oprávněně rozhořčeni 
– katolickou Církev s poukazem na to, že ji ovládli heretici a smilníci; 
jsou to oni, kdo musí být vyhnán ze svatyně v rámci díla očisty a pokání, 
které musí začít u každého z nás. 
Je rovněž očividné, že se silně rozmohly případy, kdy věřící čelí vážným 
problémům v souvislosti s docházkou do farních kostelů, stejně jako to, 
že je vůbec stále méně kostelů, kde se slouží mše svatá katolickým 
obřadem. Hrůzy, které se zuřivě rozmáhaly celá desetiletí v mnoha 
našich farnostech a chrámech, znemožňují i účast na „Eucharistii“ bez 
znepokojení a ohrožení víry, jakož i to, že je velmi obtížné zajistit 
katolickou výchovu, důstojné slavení svátostí a dobré duchovní vedení 
pro věřící a jejich děti. V těchto případech mají věřící laici právo 
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a povinnost najít kněze, společnosti a instituty, které jsou věrné stálému 
učitelskému úřadu. A kéž by se seznámili s tím, jak se přidružit ke 
chvályhodnému slavení liturgie v tradičním obřadu s přilnutím ke zdravé 
nauce a morálce, bez jakýchkoliv ústupků koncilní linii. 
Situace je zajisté ještě komplexnější pro kleriky, kteří jsou hierarchicky 
závislí na svém biskupu či řádovém představeném, ale kteří mají 
současně právo zůstat katolíky a moci celebrovat podle katolického 
obřadu. Na jedné straně mají laici více svobody pohybu pro výběr 
společenství, kam se uchýlí na mši svatou, k přijímání svátostí 
a náboženskému poučení, ale méně autonomie vzhledem k tomu, že musí 
být stále závislí na nějakém knězi; na straně druhé mají klerici méně 
svobody pohybu, protože jsou inkardinovaní v nějaké diecézi či řádu 
a podléhají církevní autoritě, ale mají větší autonomii vzhledem k tomu, 
že se mohou legitimně rozhodnout sloužit mši a vysluhovat svátosti 
v tridentském obřadu a kázat v souladu se zdravou naukou. Motu proprio 
Summorum Pontificum znovu potvrdilo, že věřící a kněží mají 
nezcizitelné právo – jež jim nelze upřít – užívat liturgii, která dokonaleji 
vyjadřuje jejich katolickou víru. Ale toto právo musí být dnes využíváno 
nejen a netoliko k zachování mimořádné formy obřadu, ale jako 
svědectví přilnutí k depositu fidei [pokladu víry], kterému dokonale 
odpovídá jedině tradiční obřad. Denně dostávám srdcervoucí dopisy od 
kněží a řeholníků, kteří jsou vytlačováni na okraj či překládáni nebo 
ostrakizováni kvůli věrnosti Církvi; pokušení najít si nějaké ubi 
consistam [stanoviště] daleko od vřavy novátorů je silné, ale máme si 
brát příklad z pronásledování, která podstoupilo mnoho světců, včetně 
svatého Atanáše, který nám slouží jako vzor, jak se chovat v konfrontaci 
se široce rozšířenou herezí a zběsilým pronásledováním. Jak mnohokrát 
připomněl můj ctihodný bratr biskup Athanasius Schneider, ariánství, jež 
postihlo Církev v době tohoto svatého učitele z Alexandrie v Egyptě, 
bylo mezi biskupy tak rozšířené, že to téměř vyvolávalo domněnku, že 
katolické pravověří zcela vymizelo. Ale díky věrnosti a hrdinnému 
svědectví několika biskupů, kteří zůstali věrni, Církev věděla, jak znovu 
povstat z bludu. Bez tohoto svědectví by se arianismus bývalo nepodařilo 
porazit; bez našeho svědectví v dnešní době nebude poražen 
modernismus a globalistická apostaze tohoto pontifikátu. 
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Proto nejde o to, zda pracovat zevnitř Církve, nebo zvenčí; dělníci na 
vinici jsou voláni do práce na vinici Páně a je to právě tam, kde musí 
setrvat i za cenu života; pastýři jsou povoláni, aby pásli Pánovo stádce, 
aby drželi v šachu hladové vlky a zahánět nájemníky, kterým nezáleží na 
spáse ovcí a beránků. 
Skrytou a často tichou práci vykonalo Bratrstvo svatého Pia X., které si 
zaslouží uznání za to, že nedovolilo uhasit plamen tradice v době, kdy se 
sloužení tradiční mše svaté považovalo za podvratné a za důvod 
k exkomunikaci. Jeho kněží byli zdravým trnem v oku pro hierarchii, 
která v nich viděla nepřijatelný srovnávací prvek pro věřící, stálou 
výčitku zrady páchané na Božím lidu, nepřípustnou alternativu nové 
koncilní cesty. A i když jejich věrnost vedla nevyhnutelně 
k neposlušnosti vůči papeži ve věci biskupských svěcení, tak díky nim 
Bratrstvo dokázalo samo sebe uchránit před zběsilým útokem novátorů a 
svou samotnou existencí umožnilo uvolnění tradičního obřadu, který byl 
do té doby zakázaný. Jeho přítomnost též umožnila, aby se projevily 
rozpory a omyly koncilní sekty, vždy shovívavé k heretikům 
a modloslužebníkům, avšak nesmlouvavě přísné a nesnášenlivé vůči 
katolické pravdě. 
Považuji arcibiskupa Lefebvra za příkladného vyznavače víry a myslím 
si, že je jasné, že jeho odsouzení koncilu a modernistické apostaze 
nemělo nikdy větší význam než právě nyní. Nemělo by se zapomínat, že 
pronásledování, kterému byl arcibiskup Lefebvre vystaven ze strany 
Svatého stolce a světového episkopátu, sloužilo především jako 
odstrašující prostředek pro katolíky, kteří byli vzpurní vůči koncilní 
revoluci. 
Rovněž souhlasím s postřehem Jeho Excelence biskupa Bernarda 
Tissiera de Mallerais ohledně souběžné existence dvou entit v Římě: 
Kristova Církev byla obsazena a zastíněna modernistickou koncilní 
strukturou, která se zabydlela v její hierarchii a užívá autority svých 
služebníků k ovládnutí Snoubenky Kristovy a naší Matky. 
Církev Kristova – která nejen subsistuje v katolické Církvi, ale je to 
výlučně katolická Církev – je pouze zatemněna a zastíněna cizí, výstřední 
církví, zřízenou v Římě, což odpovídá zjevení blahoslavené Anny 
Kateřiny Emmerichové. Koexistují spolu, jako pšenice s koukolem, 
v Římské kurii, v diecézích, ve farnostech. Nemůžeme soudit úmysly 
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našich pastýřů ani předpokládat, že jsou všichni zkažení ve víře 
a morálce; naopak, můžeme doufat, že mnozí z nich, až dosud zastrašení 
a mlčící, s pokračujícím šířením zmatku a odpadu pochopí podvod, 
kterému podlehli, a konečně procitnou ze své dřímoty. Je mnoho laiků, 
kteří pozvedají hlas; další budou nutně následovat spolu s dobrými 
kněžími, kteří jsou určitě v každé diecézi. Toto probuzení bojující Církve 
– odvažoval bych se to nazvat téměř vzkříšením – je nezbytné, naléhavé 
a nevyhnutelné; žádný syn nesnese, když jeho matku zneuctívají sluhové 
nebo když jeho otce tyranizují správci jeho majetku. Pán nám v těchto 
bolestných situacích nabízí možnost být jeho spojenci v boji v rámci této 
svaté bitvy pod jeho praporem; Král, jenž je vítězem nad bludem a smrtí, 
nám dovoluje podílet se na cti triumfálního vítězství a věčné odměně, 
která z něho plyne, poté, co jsme s ním vše snášeli a trpěli. 
Ale abychom si zasloužili nesmrtelnou nebeskou slávu, jsme povoláni ke 
znovuobjevení – v této zženštilé době, zbavené hodnot jako čest, věrnost 
svému slovu a hrdinství – základních hledisek víry každého pokřtěného: 
každý křesťanský život je militia [boj] a přijetím svátosti biřmování se 
nazýváme vojáky Kristovými, pod jehož odznaky musíme bojovat. Ve 
většině případů je to samozřejmě podstatně duchovní boj, ale jak často 
vidíme, že v průběhu dějin bylo také nutné chopit se zbraně, když byla 
pošlapávána výsostná Boží práva a svoboda Církve: poučuje nás o tom 
usilovný odpor k potlačení islámské invaze v Lepantu a na okraji Vídně, 
pronásledování cristeros v Mexiku, katolíků ve Španělsku a i dnes krutá 
válka proto křesťanům na celém světě. Snad nikdy nebylo možno 
pochopit lépe než dnes teologickou nenávist nepřátel Církve, 
inspirovanou Satanem. Útok na vše, co připomíná kříž Kristův – na 
ctnost, na dobro a krásu, na čistotu –, nás musí pobídnout k tomu, 
abychom s hrdostí povstali a domáhali se svého práva nejen nebýt 
pronásledováni vnějšími nepřáteli, ale také, a především, mít silné 
a statečné pastýře, svaté a bohabojné, kteří budou dělat přesně to, co 
dělali jejich předchůdci po celá staletí – kázat Kristovo evangelium, 
obracet jednotlivce a národy a po celém světě šířit království živého 
a pravého Boha. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom vykonali 
skutek statečnosti – zapomenuté základní ctnosti, která nikoliv náhodou 
v řeckém znění upomíná na mužnou sílu, tj. ανδρεία –, když víme, jak 
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čelit modernistům; je to odpor zakořeněný v Lásce a Pravdě, což jsou 
Boží přívlastky. 
Sloužíte-li pouze tridentskou mši svatou a kážete zdravou nauku bez 
jakékoliv zmínky o koncilu, co vám vůbec mohou udělat? Vyhodit vás 
z vašich kostelů, možná, a co potom? Nikdo vám nemůže zabránit 
obnovovat svatou Oběť, i kdyby to mělo být na provizorním oltáři ve 
sklepě či na půdě, jak to činili v ěrní kněží za Francouzské revoluce nebo 
jak se to dnes děje v Číně. A jestliže se vás snaží vytlačit, nedejte se – 
kanonické právo slouží jako záruka toho, aby vláda v Církvi sledovala 
její hlavní cíle a neničila ji. Přestaňme se bát, že jsou ve schismatu ti, kdo 
pranýřují zlořády, a ne naopak ti, kdo je provádějí; heretici a schismatici 
jsou ti, kteří zraňují a křižují mystické Tělo Kristovo, ne ti, kteří toto 
Tělo brání odsuzováním katů! 
Laici mohou očekávat, že se jejich duchovní budou takto chovat, a dávat 
přednost těm, kteří prokážou nenakaženost současnými omyly. Stane-li 
se mše příležitostí k trápení věřících, když jsou nuceni účastnit se 
svatokrádeží nebo podporovat hereze a bláznivé zmatky, nedůstojné 
domu Páně, je tisíckrát lepší jít do kostela, kde kněz slouží nejsvětější 
Oběť důstojně, obřadem, který nám předala tradice, s kázáním v souladu 
se zdravou naukou. Když si faráři a biskupové uvědomí, že křesťanský 
lid žádá chléb víry, a ne kameny a štíry novocírkve, odloží své obavy 
a vyhoví legitimním požadavkům věřících. Ti ostatní, tj. skuteční 
nájemní pastýři, se ukážou v pravém světle a budou schopni kolem sebe 
shromáždit jen ty, kdo sdílejí jejich bludy a zvrácenosti. Sami sebe 
přivedou k zániku: náš Pán vysuší bažinu a vytvoří půdu, na níž vyschne 
trní; dá vyhasnout povoláním ve zkažených seminářích a v klášterech 
neposlušných vůči řeholi. 
Věřící laici mají dnes posvátný úkol: usnadnit situaci dobrým kněžím 
a dobrým biskupům tím, že se kolem nich shromáždí jako ovce kolem 
pastýřů. Prokazujte jim pohostinství, pomáhejte jim, utěšujte je ve 
zkouškách. Vytvořte komunitu, v níž nepřevládá reptání a roztržky, ale 
naopak bratrská láska ve svazku víry. A jelikož v řádu stanoveném 
Bohem – zvaným κόσµος – musí jednotlivci poslouchat autoritu 
a nemohou jednat jinak, než jí odporovat, když svou moc zneužívá, 
nebude jim přičítána žádná vina za nevěrnost jejich vůdců, kteří nesou 
vážnou odpovědnost za způsob výkonu zastupitelské moci, která jim 
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byla dána. Nesmíme činit vzpouru, ale nesouhlasit; nesmíme se smiřovat 
s omyly svých pastýřů, ale modlit se za ně a uctivě je napomínat; 
nesmíme zpochybňovat jejich autoritu, ale způsob, jakým ji užívají. 
Jsem si jist, a sice jistotou pocházející z víry, že náš Pán neopomene 
odměnit naši věrnost poté, co nás potrestal za viny mužů Církve, a dá 
nám svaté kněze, svatý biskupy, svaté kardinály a především svatého 
papeže. Ale tito svatí povstanou z našich rodin, z našich společenství, 
z našich kostelů – z rodin, společenství a kostelů, v nichž se musí 
kultivovat Boží milost neustálou modlitbou, účastí na mši svaté 
a přijímáním svátostí, spolu s přinášením obětí a skutky pokání, které 
nám obcování svatých dovolí obětovat božské Velebnosti na smír za 
hříchy naše a našich bratří, včetně těch, kteří vykonávají autoritu. Laici 
v tom hrají zásadní roli tím, že střeží víru ve svých rodinách, takovým 
způsobem, že naši mladí lidé, kteří jsou vychováváni v lásce a v bázni 
Boží, budou jednoho dne zodpovědnými otci a matkami, ale také 
důstojnými služebníky Páně, jeho hlasateli v mužských a ženských 
řeholních řádech a jeho apoštoly v občanské společnosti. 
Lékem proti revoltě je poslušnost. Lékem proti herezi je věrnost 
tradičnímu učení. Lékem proti schismatu je synovská oddanost svatým 
pastýřům. Lékem proti apostazi je láska k Bohu a jeho nejsvětější Matce. 
Lékem proti neřesti je pokorné cvičení se ve ctnosti. Lékem na mravní 
zkaženost je žít neustále v Boží přítomnosti. Ale poslušnost se nemůže 
zvrhnout v tupé otročení; úcta k autoritě se nemůže zvrhnout v servilitu. 
A nezapomeňme, že když je povinností laiků poslouchat své pastýře, je 
ještě přísnější povinností pastýřů poslouchat Boha, usque ad effusionem 
sanguinis [až k prolití krve]. 

 
 

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup 
1. září 2020 
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Pro stále plodnější apoštolát 
Oběžník Msgr. Marcela Lefebvra spolubratřím č. 24 

z 1. května 1952 
 

(převzato a přeloženo z knihy: 
Msgr. Marcel Lefebvre: Lettres pastorales et écrits) 

 
... Na několika řádcích bych rád připomněl vydaná nařízení, která se mi 
zdála nezbytná pro stále plodnější apoštolát. 
Zaměřím pozornost na tři faktory nezbytné pro plodnou službu: 
1. Dobře promyšlené a metodické organizování naší misijní činnosti. – 
To patří k základní rozvážnosti. 
Inventura prostředků, které máme k dispozici, jejich rozvržení a použití 
ve správné míře a uspořádání, to vše je naše pomoc dílu Prozřetelnosti. 
Prostředky je třeba rozumět vše, co nám Prozřetelnost dala k dispozici: 
nejprve naše zdraví, náš čas, naše duševní schopnosti, všechny dary 
obdržené od Církve, od učitelského úřadu Církve, od kněžství, na němž 
máme účast, všechny materiální prostředky ať jsou jakékoliv, pomoc 
našich podřízených; podmínky místa, klima a také lidé, ke kterým jsme 
posláni. Toto vše je potřeba studovat, v klidu a s rozvahou zvážit. Dali 
jsme si tu práci, abychom se posadili a zamyslili se…? – Sedens 
computavit. [Sedl si a počítal.] 
Poprosili jsme o radu ty, kteří s námi pracují? Rozdělili jsme rozumně 
úkoly, oddělení úřadu? 
Člověk se může rychle stát netrpělivým, když si uvědomí nedostatek 
prostředků, jejich malou účinnost a zároveň vnímá dobro, které je třeba 
vykonat, s velkou touhou po jeho realizaci. Můžeme začít kritizovat ty, 
kdo by nám měli pomáhat, neustále dávat najevo svou hořkost a žít se 
srdcem neustále rozbouřeným nebo být i zklamaní či zdrcení, když 
k něčemu marně vyzýváme, omrzelí, když nedosáhneme očekávaného 
výsledku. Tehdy můžeme být v pokušení pohroužit se do rutiny, ze které 
vyprchala veškerá snaha a horlivost. 
Ne! Dobře poučený a horlivý misionář zná nesnáze a své ubohé 
prostředky; ví, že Prozřetelnost ho postavila do tohoto dne a hodiny na 
toto území, které mu bylo svěřeno. Přemýšlí, radí se, zkoumá své 
možnosti a s nimi pracuje bez omrzení či vzdoru. 
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Existuje organizace pastorace, která se podobá organizaci podniku, 
průmyslového odvětví, popřípadě každé světské obchodní činnosti. Proč 
bychom měli věnovat méně rozumnosti než světští lidé příkladnému 
plnění našich služebních povinností s těmi prostředky, jež nám byly 
Prozřetelností svěřeny, hledajíce jejich rozmnožení v míře, kterou chce 
táž Prozřetelnost? 
Všemožně se vynasnažme, abychom neztratili pokoj svých duší 
a neumenšovali svou horlivost. 
2. K této rozvážnosti organizace je třeba připojit to, čemu říkám 
psychologie pastorace, neboli dispozice duše pastýře ve vztahu k těm, 
které má na starosti, ve vztahu ke svým spolubratřím, pomocníkům, 
všem věřícím a všem duším, které ho oslovují nebo které navštěvuje. 
Ani nejschopnější organizátor, znalý nejefektivnějších metod k získávání 
duší, nikoho neobrátí, pokud se mu nedostává kvalit, které činí pastýře 
pastýřem. Ať už mají duše, které se na nás obracejí, jakkoliv různorodé 
povahy, přitahuje je vždy dobrota, sebezápor a horlivost pro spásu duší. 
Vezměme si k srdci, že vždy můžeme vystupovat jako „muži Boží“. 
Uvědomme si, že duše přiváděné milostí Boží krůček po krůčku do 
kostela v čase velikonoční povinnosti, se často na kněze opět obracejí 
s opravdovým ostychem. Stojí je to mnoho námahy, aby se před ním 
ukázaly. V tuto chvíli i to nejmenší gesto, nejmenší postoj, nejmenší 
slůvko vyjadřující netrpělivost, i ten nejmenší nedostatek ohledu mohou 
definitivně oddálit tyto duše od Církve. Jaká to zodpovědnost! 
Jsme sledováni, naše postoje jsou zkoumány, a to i našimi spolubratřími, 
kterým musíme být příkladem. My je máme snášet, a ne oni nás; to je 
naše povinnost. Ukazujme se neúnavně jako otcové a pastýři duší. 
Při této příležitosti se mi zdá vhodné zaměřit vaši pozornost na některé 
postoje nebo způsoby jednání vůči ženám či mladým dívkám, postoje, 
které jsou nevhodné. Někteří misionáři si nevědomky zvykli na příliš 
důvěrná gesta, jež je třeba opustit. Ptejme se, co si obecně myslí 
stařešinové ve vesnicích, které navštěvujeme, o těchto postojích vůči 
ženám. Nezbývá jim než se divit. Osvojme si tedy mužnější způsoby, 
a sice bez toho, že bychom považovali ženy za podřadnější bytosti, jak je 
zde zvykem; obraťme se ale v první řadě ke starším a k mužům, to je 
normální! 
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Na faře se vyhněme sáhodlouhým rozhovorům při duchovním vedení. 
Každopádně musí být naše postoje diskrétní. Můžeme totiž, aniž bychom 
si toho všimli, způsobit nesmírnou škodu duším hledajícím Boha v knězi, 
když v něm najdou pouhého člověka. 
Pokud se organizují výlety s mladými dívkami či holčičkami, ať jsou 
tyto skupiny doprovázeny řeholnicemi. Pokud se jedná o rekolekce nebo 
duchovní formaci, což se může jistě realizovat bez dalekého přesunu, ať 
se kněz v autobusu či ve vlaku nenachází uvnitř skupiny. V místě pobytu 
ať je diskrétní a je přítomen na setkáních jen proto, aby vykonával svou 
službu. 
3. Ale i kdybychom měli všechnu dobrotu, veškerý takt a přívětivost 
opravdového pastýře a kdyby organizace naší misie byla dokonalá, 
nevykonali bychom žádné dobro, pokud bychom zapomněli, že každý 
dar a každá milost, každé obrácení je shůry, přichází od našeho Pána 
Ježíše Krista. 
A k tomuto bodu, který je středem a srdcem veškeré pastorace, musí 
kněz vždy pozvedat svou duši a své srdce a stále si připomínat, když 
navštěvuje vesnice a pečuje o duše, že náš Pán je jediným původcem 
a dárcem všech milostí, že to On otevírá srdce a přitahuje je k sobě. 
On od nás nepožaduje úspěch; žádá, abychom pracovali horlivě, 
vytrvale, trpělivě a udržovali své duše v pokoji a ve sjednocení s Ním. 
Neřekl nám snad, že jsme „neužiteční služebníci“? Varujme se 
netrpělivosti při překážkách obrácení našich oveček a také nepodléhejme 
znechucení, pohodlnému životu, který je poznamenán zklamáním. 
Nepochybujme o našem poslání a jeho nekonečné síle. V evangeliu, 
v ohlašování Mesiáše, Jeho díla, Jeho vykoupení – ve skutečnosti, že 
Ježíš, Syn Boží, přišel na zem zemřít na kříži, aby nás spasil –, se skrývá 
tajemná, nekonečně mocná síla, která rozechvívá duše a přivádí je zpět 
k Bohu. Ježíš je tou velkou svátostí. 
Ať nás láska a horlivost pro naše povolání učiní vynalézavými ve 
výkonu našeho apoštolátu, ať jsme vždy dobrými pastýři všech těch, 
kteří k nám přicházejí a jsou nám svěřeni, vždy jako muži Boží a nade 
vše naplnění důvěrou ve všemohoucí slovu našeho Pána Ježíše Krista, 
který je sám Slovo Boží. 
 
Dakar, 1. května 1952 
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Program na rok 2021 
 

Pout ě a slavnosti 
 

Mariánská pou ť do Římova 
8. května – 9.00 hod. Mše sv. v Boršově u Českých Budějovic 

po Mši sv. pěší pouť do Římova 

 
Pouť k sv. Antonínovi 

1. května – 8.00 hod. Mše sv. na Pstruží 
po Mši sv. pěší pouť na Prašivou 

 
Slavnost Božího T ěla 

Kaple Královny posvátného růžence – 3. června – 10.00 hod. 

 
Primice našich novokn ěží 

Kaple Královny posvátného růžence – 3. a 4. července – 10.00 hod. 

 
Cyrilometod ějská pou ť 

Sady u Uherského Hradiště (vykopávky lokalita Špitálky) – 5. července 
– 10.00 hod. 

 
Pěší pou ť z Föhrenau do Mariazell 

od 27. do 29. července 
bližší informace p. Petr Stehlík - pstehlik@email.cz 

 
Svatoanenská pou ť 

. 21. srpna 

 
Svatoprokopská pou ť 

Z Chocerad na Sázavu – 28. srpna 
Odchod z Chocerad v cca 9.30 hod. od kostela 

Mše sv. v cca 12.30 hod. 
Společenský dům v Sázavě (v centru, na druhé straně řeky, než je klášter; 

od kláštera po schodech k řece a přes lávku)  
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Svatováclavská pou ť 
Praha – 28. září 

Mše sv. v Michli – 10.00 hod. 
poté pěší pouť na Vyšehrad k památné soše sv. Václava 

a uctění sv. Václava společnou modlitbou 

 
Růžencová slavnost 

Kaple Královny posvátného růžence – od 2. do 3. října 
15.00 hod. přednáška – 17.30 nešpory a výstav Nejsvětější Svátosti – 

celonoční adorace – 9.00 růženec – 10.00 Mše sv., závěrečné požehnání 
a růžencová ofěra – od 14.00 růžencová veselice 

 
Pouť k sv. Damasovi 

11. prosince – 11.00 hod. Mše sv. 
po Mši sv. pěší pouť k „Damasovu kříži“ 

 
 
 
 

Exercicie 
 

Exercicie pro muže – Jaidhof 
Začátek 11. 1. – 14.00 hod. 
Konec 16. 1. – 13.00 hod. 

2500,- Kč (studenti 1500,- Kč) 
přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz 

 
Exercicie pro ženy – Jaidhof 

Začátek 13. 9. – 14.00 hod. 
Konec 18. 9. – 13.00 hod. 

2500,- Kč (studentky 1500,- Kč) 
přihlášky P. Aleš Hakl – pahakl@fsspx.cz 
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Letní tábory ve Zlatých Horách 
 

Tábor pro chlapce od 14 do 22 let  
10. 7. – 18. 7. 1800,- Kč  

přihlášky P. Tomáš Stritzko – ptstritzko@fsspx.cz 

 
Tábor pro chlapce od 6 do 13 let  

18. 7. – 31. 7. 2800,- Kč  
přihlášky P. Filip Marada – pfmarada@fsspx.cz 

 
Tábor pro dívky od 6 do 13 let  

1. 8. – 14. 8. 2800,- Kč  
přihlášky P. Luděk Čekavý – plcekavy@fsspx.cz 

 
Tábor pro dívky od 14 do 22 let  

14. 8. – 22. 8. 1800,- Kč  
přihlášky P. Aleš Hakl – pahakl@fsspx.cz 

 
U všech táborů lze zažádat o individuálně přiznávanou slevu 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA LISTOPAD  
– PROSINEC  

 
Růženec a možnost svaté zpovědi vždy půl hodiny před Mší sv. 

 
BRNO-ČERNOVICE 

Kaple Královny posvátného růžence, Faměrovo nám. 26 
 

15. 11. a 20. 12. – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
Ostatní neděle – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné požehnání 
 
Každé úterý (kromě adventu) – 18.00 – Mše sv. 
 
1. 11. – 10.00 – Svátek Všech svatých 
2. 11. –   8.00 a 8.30 – Recitované requiem 
 – 18.00 – Chorální requiem 
3. 11. –   8.00 – Rec. requiem za všechny členy FSSPX 
6. 11. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
7. 11. –   8.00 – 1. sobota – Mše sv. s lidovým zpěvem 
17. 11. Mše sv. není 
18. 11. – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem (ráno Mše sv. odpadá) 
4. 12. – 18.00 – 1. pátek – Mše sv. s lidovým zpěvem 
8. 12. – 18.00 – Neposkvrněného početí – Mše sv. chorální 
24. 12. –   8.30 – Vánoční prima 
 –   9.00 – Vigilie Narození Páně 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. chorální 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým zpěvem 
27. 12. – 10.00 – Po nedělní chorální Mši sv. svěcení vína 
31. 12. – 15.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem a po ní děkovná pobožnost 
 
V adventu kromě 8. a 20. 12. denně – 7.00 – Roráty 
Ostatní dny (kromě adventu) – 8.00 – Mše sv. 
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PRAHA 
Praha – dle ohlášení 

 

1., 3. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. 11. – 17.30 – Chorální requiem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. 

chorální 

 
PSTRUŽÍ (u Frýdlantu nad Ostravicí) 

Kostel sv. Barbory a všech panen mučednic, Dům sv. Prokopa, č. p. 107 
 

1. a 2. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální a Svátostné 
požehnání 

3., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální a Svátostné 
požehnání 

4. 12. – 18.00 – Svátek sv. Barbory – Poutní Mše sv. 

 
PARDUBICE 

Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686 
 

1. a 3. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 10.00 – Mše sv. chorální 

 
BORŠOV NAD VLTAVOU 
Dům Msgr. Marcela Lefebvra, Farní 50 

 

1., 3. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. a 4. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
25. 12. – 17.30 – Mše sv. chorální 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. s lidovým 

zpěvem 
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UHERSKÝ BROD 
Hřbitovní kaple, Starý hřbitov 

 

1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
2. 11. – 17.30 – Chorální requiem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
 – 10.00 – Boží Hod vánoční – Mše sv. 

chorální 
 

Pouť k sv. Damasovi 
12. prosince – 11.00 hod. Mše sv. ve hřbitovní kapli v Uherském Brodě 

po Mši sv. pěší pouť k „Damasovu kříži“ 

 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Kaple sv. Eliáše, proroka, nám. Republiky 1485/7, 1. patro 
 

1. a 3. neděle v měsíci – 10.00 – Mše sv. chorální 
2., 4. a 5. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 
Sobota před první nedělí – 18.00 – Mše sv. s lidovým zpěvem 
2. 11. – 18.00 – Chorální requiem 
25. 12. – 00.00 – Půlnoční Mše sv. 
26. 12. – 10.00 – Sv. Štěpána – Mše sv. chorální 
Každou středu společný růženec a litanie k sv. Josefu – 17.30 

 
JABLONEC NAD NISOU 
Eurocentrum – malý sál, Jiráskova 7 

 

8. 11. a 13. 12. – 10.00 – Mše sv. chorální 
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KROM ĚŘÍŽ 
Kaple sv. Kříže – Hotel Octárna, Tovačovského 318/18 

 

4. neděle v měsíci – 17.30 – Mše sv. chorální 

 
VELKÉ MEZI ŘÍČÍ 

Kaple Krista Krále 
 

12. 11. a 17. 12. – 17.30 – Mše sv. 

 
ZLATÉ HORY 

Kostelní 440 
 

14. 11. a 19. 12. –   9.00 – Mše sv. chorální 
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Naše internetové stránky: http://fsspx.cz 
Telefon na děkanství: 548 210 160 
 
Dárcovské konto: 
Název účtu: Kněžské bratrstvo svatého Pia X. 
Měna účtu: CZK 
Číslo účtu: 2801456074 
Kód banky: 2010 
 
Na požádání můžeme dodat potvrzení o peněžním daru pro Kněžské 
bratrstvo sv. Pia X. Za všechny příspěvky na naši činnost děkujeme 
a Pán Bůh zaplať. 


